Mødereferat fra bestyrelsesmøde i RFV torsdag den 11. nov 2021, kl. 18.00
hos Viggo Kristensen.
Deltagere:

Viggo Kristensen (VK)
Bjarne Birger Jensen (BB)
John Sau (JS)
Kim Jensen (Kim)
Carsten Wind (CW)

Formand
Næstformand
Kasser
Bestyrelsesmedlem
Sekretær (referent)

Afbud:

Lars Kristensen

Suppleant

Dagsorden:
1 Konstituering
Bestyrelsen fortsætter med tidligere fordeling af poster jævnfør ovenstående.
2 Siden sidste bestyrelsesmøde
Arrangementet ved Harmonikamusset i Brovst d. 26. september var en skuffelse i form af antal
deltagere hvilket kun være 7-8 stk.
Arrangementet hos Viggo i Resenstad d. 17. oktober må siges at være en succes, der var
rigtig mange mennesker også folk udenfor vores forening.
3 Økonomi.
Foreningen har en sund økonomi. Når 2. blad for i år er betalt er der ca. 25.000 kr. i kassen.
Selvom 2021 er et kontingentfrit år har 7 medlemmer (muligvis ved en fejl) indbetalt
kontingent, de bliver overført til 2022 uden beregning.
4 Medlemslisten. Foreningen har ca. 110 medlemmer hvilket er en stor stigning fra start 2020
hvor tallet var 86 medlemmer.
Bestyrelsen vil forsøge at kontakte nye medlemmer for at høre til hvem de er og hvad de
samler på.
5 Diagramdatabase
Den køre og det skønnes at den bruges med jævne mellemrum uden at det dog kan måles.
Inden for den kommende tid vil der bliver tilføjet ca. 50 diagrammer men generelt er der for få
henvendelser til John ift. at bidrage med nyt, så ligger man inde med diagrammer så henvend
jer til John Sau.
6 Medlemsblad Resonans
Vores redaktør er god til at finde spændende artikler men efterlyser input hvilket ikke behøver
være færdige artikler men kan godt bare være en henvisning til noget der kan bliver til artikler.
Der kommer et blad ca. til december.
7 Hjemmeside
Den køre med få opdateringer pr. måned. Ligesom for bladet henstilles det til medlemmerne at
bidrage med input.
Forum har lidt over 30 oprettet bruger men der er alt for lidt aktivitet.
Lars Kristensen har forslået at kigge på Facebook som et alternativ til kommunikation mellem
medlemmerne, det arbejder bestyrelsen videre med. Det skal gerne være et samspil med den
eksisterende hjemmeside.

8 Generalforsamling
Det overvejes at holde generalforsamling et centralt sted i Jylland og der undersøges
forskellige muligheder men har man input til egnet steder da kontakt bestyrelsen. Tidspunktet
bliver midt/slut marts.
9 Kommende arrangementer
Ejnar Noe skubbes til efteråret 2022.
Poul Berg har forslået et radiokursus og der er nogle muligheder men bestyrelsen har brug for
en tilkendegivelse fra foreningens medlemmer for at vurdere om der er nok interesse. Der
udsendes et spørgeskema til medlemmerne.
Bestyrelsen savner input til arrangementer, det være sig medlemmer der vil åbne op for deres
samling, et spændende teknisk museum o.l. Henvendelse kan ske til bestyrelsen eller via
kontakt formular på hjemmesiden.
10 Evt.
Næste bestyrelsesmøde planlægges til efter generalforsamling 2022.

